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Anmälan som leverantör av samhällsviktig tjänst till
Livsmedelsverket enligt NIS-lagstiftningen för
leverans och distribution av dricksvatten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 Lindesbergs kommun ska anmälas som leverantör av
samhällsviktig tjänst till Livsmedelsverket enligt den så
kallade NIS-lagstiftningen (lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster) gällande leverans och distribution av
dricksvatten.
 Lindesbergs kommun lämnar i uppdrag åt
Samhällsbyggnad Bergslagen att efterleva NISlagstiftningen vilket innefattar att
o Utveckla och bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete
o Utveckla en förmåga att hantera och rapportera
inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten
Ärendebeskrivning
Sedan augusti 2018 gäller lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Lagen baseras på ett EU-direktiv (NIS-direktivet) och
kompletteras av en förordning samt föreskrifter utfärdade av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa
författningar benämns sammantaget för NIS-lagstiftningen,
vilken pekar ut sju samhällsviktiga sektorer med tillhörande
tillsynsmyndigheter som också har föreskriftsrätt inom
respektive sektor.
Leverantörer av samhällsviktiga tjänster som faller under NISlagstiftningen ska anmäla detta till respektive tillsynsmyndighet,
bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt
rapportera inträffade incidenter till MSB.
En av sju samhällsviktiga sektorer som pekas ut i lagstiftningen
är leverans och distribution av dricksvatten där Livsmedelsverket
är tillsynsmyndighet. Anmälningspliktiga leverantörer är sådana

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag

13 (44)

Sammanträdesdatum
2022-01-25

Kommunstyrelsen

som tillhandahåller dricksvatten till 1) minst 20 000 personer
eller 2) akutsjukhus.
Leverans och distribution av dricksvatten i Lindesbergs, Noras,
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner ombesörjs av
Samhällsbyggnad Bergslagen som ägs av de fyra kommunerna
och som är huvudmän. Av dessa är det dock endast Lindesbergs
kommun som faller under lagen enligt kriterierna ovan. Detta
innebär att Lindesbergs kommun är anmälningspliktig och har
att efterleva kraven i lagstiftningen.
Samhällsbyggnad Bergslagen bör därför ges i uppdrag av
Lindesbergs kommun att efterleva NIS-lagstiftningen vilket i
stort omfattar att bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete samt att ha förmåga att hantera
och rapportera inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten. Uppfyllandet av uppdraget ska också
kunna följas upp av Lindesbergs kommun i samverkan med
Samhällsbyggnad Bergslagen.
För att kunna efterleva NIS-lagstiftningen måste
Samhällsbyggnad Bergslagen ställa och följa upp lämpliga krav
på underleverantörer av relevanta tjänster och produkter.
Kontakt har förts med Livsmedelsverket för att säkerställa att
ovanstående tolkning av NIS-lagstiftningen är korrekt och att
föreslaget upplägg är lämpligt.
Efterlevnaden av NIS-lagstiftningen kommer med stor
sannolikhet att i framtiden granskas av tillsynsmyndigheten
Livsmedelsmedelverket. Ett sådan granskning kan omfatta
Lindesbergs kommun och Samhällsbyggnad Bergslagen
inklusive dessas överenskommelser, samt kontrakterade
underleverantörer.
Tidigare är Samhällsbyggnad Bergslagen anmälda till
Livsmedelsverket, vilket ska ändras till Lindesbergs kommun.
Lindesbergs IT-chef har tidigare kommunicerat ovanstående
med kommundirektören för Lindesbergs kommun och
förbundsdirektören för Samhällsbyggnad Bergslagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta
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Lindesbergs kommun ska anmälas som leverantör av
samhällsviktig tjänst till Livsmedelsverket enligt den så
kallade NIS-lagstiftningen (lagen (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster) gällande leverans och distribution av
dricksvatten.
Lindesbergs kommun lämnar i uppdrag åt
Samhällsbyggnad Bergslagen att efterleva NISlagstiftningen vilket innefattar att
o Utveckla och bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete
o Utveckla en förmåga att hantera och rapportera
inträffade incidenter som orsakat störning i den
samhällsviktiga tjänsten

För åtgärd:
Säkerhetsskyddschef
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